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VISIE
WIE ZIJN WIJ

Wij zijn een kerk waar je welkom bent, zoals je bent. Wij geloven dat Jezus 
van je houdt. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt en wat jouw 
verhaal ook is. In welke fase of seizoen van je leven je je ook zit.
Daarom heten we Mozaiek033. Wij zijn een kunstwerk van gebrokenheid 
en Jezus is de Kunstenaar. Hij maakt van onze puinhoop, ons succes, onze 
twijfel en ons geloof een fantastisch mooi kunstwerk: een mozaiek.
De veroordeling van Jezus vond plaats op een Mozaiekterras (Johannes 
19:12- 16). Zijn heelheid werd gebroken zodat onze gebrokenheid geheeld 
zou kunnen worden.

ONZE VISIE

Onze visie sluit aan bij het grote gebod (Mattheus 22:34-40):
“God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf”.
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GROEI
Mozaiek033 telt inmiddels meer dan 1400 delen. Wat zijn we dankbaar 
voor groei in deze tijd waarin we kerken zien verdwijnen. We willen een 
zichtbare kerk zijn waar je net als de kerk zelf, mag groeien in geloof. 

Een groot deel van onze delen woont in Bunschoten-Spakenburg en Nij-
kerk. Maar toch zien we ook een groei in delen buiten deze woonplaatsen. 
Denk aan Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Amersfoort, Soest en 
Baarn. 

In totaal telt Mozaiek033 meer dan 400 gezinnen. 

Over gezinnen gesproken... wist je dat we enorm veel dienende gezinnen bij 
Mozaiek033 hebben? Complete gezinnen die tegelijk dienen op een zondag. 
Van een vader in het koffieteam tot een kind die dient als buddy bij kids. Voor 
meer informatie daarover, stuur een mailtje! 

SOCIALS

Ook op onze sociale kanalen groeide we enorm. 
Op Instagram hebben we inmiddels 4800 volgers en op 
Facebook groeide we in 2021 met 190 volgers. 

In 2021 kreeg onze app een nieuwe update en mocht 
het uitgroeien tot een plek waar je alles kunt 
vinden wat je nodig hebt. 
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VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA.
@Mozaiek033



Ondanks de afstand in dit jaar hebben we er als kerk alles aan gedaan om 
toch verbinding te creeeren. Dit deden we door meerdere evenementen 
en/of speciale diensten. Denk aan onze buiten-doopdienst, de werken 
van Barmhartigheid tijdens de 40-dagentijd maar ook de leuke acties als 
Happen&Trappen en Alive and cooking (inmiddels heeft er een 2.0 event 
plaats gevonden). Ook kwamen er meer dan 1500 kids samen tijdens het 
Ollie & Sophie event in de Basiliek. 

Dankbaar voor zo’n bijzonder jaar! We mochten in totaal 30 kindjes 
opdragen. Ook stonden er meer dan 11 mensen op met Jezus tijdens de 
landelijke doop op 13 juni 2021. Wij mochten dit op een prachtige locatie 
in de buitenlucht in Nijkerk doen. Tijdens de doopdienst op 21 november   
werden er meer dan 20 mensen gedoopt. Het was één groot feest! 

GEBEURTENISSENin beeld
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PIJLERS
KIDS 

Ons verlangen is om ieder kind een veilige omgeving te bieden binnen 
Mozaiek033. We zetten daar altijd voor in. We tellen meer dan 100 kids 
vrijwilligers en daar zijn we dankbaar voor. Om het kinderwerk nog meer 
aandacht en liefde te kunnen geven, was ons verlangen om een Kidspastor in 
dienst te nemen. Inmiddels (2022) hebben wij haar gevonden. 
Jelina Leenders. Haar komst gaat ons kinderwerk een enorme boost geven!

Ons verlangen is om ieder kind een plekje te kunnen bieden. Lijkt het jou leuk 
om mee te werken in een enthousiast team? Stuur ons dan een mail. 

WAY 

Ook onze jongeren werden niet vergeten in 2021. Elbert-Jan werd onze 
coördinator van deze prachtige pijler. 
Toen we de deuren weer gedeeltelijk mochten openen van de Sporthal was er 
daarom ook snel een gaaf WAY event met Shelton Telesford als spreker. Meer 
dan 250 jongeren kwamen samen om God te eren! 

November stond voor de jongeren van Mozaiek in het teken van het thema 
‘a sky full of stars’. We wilden letterlijk de armste plekken in Kenia voorzien 
van licht! Met elkaar hebben we het mooie bedrag van €12.336,70 
opgehaald. (Dit bedrag is geboekt op de financiën van Mozaiek0318). We 
konden daarmee meer dan 1000 gezinnen voorzien van licht. Hoe gaaf is dat? 
Het was één groot feest met 900 jongeren! We zijn dankbaar voor zo’n mooie, 
groeiende jongeren beweging binnen Mozaiek033. 
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2021 ... het tweede jaar waarin Corona een grote impact op ons als 
kerk had. Het jaar startte dan ook niet fysiek maar online. In 2020 zijn we 
samen met Mozaiek0318 begonnen met een Livestream. Na veel investe-
ren mogen we ongelooflijk dankbaar zijn voor zo’n prachtige livestream 
die overal ter wereld bekeken werd en nog steeds wordt bekeken. 
Zo mochten we  online genieten van een prachtige Paasdienst die meer 
dan 40.000 streams haalde, een Hemelvaartsdienst op het dak van de 
Basiliek en natuurlijk de gave online samenkomsten met Ollie & Sophie. 
Duizenden kindjes die iedere zondagochtend stonden te dansen en te 
springen. Hoe gaaf dat jonge kindjes zo kunnen genieten van alles wat 
God ons geeft.  

Op 5 september opende wij opnieuw onze deuren. Eindelijk mochten we 
weer fysiek samenkomen! Wat was het een groot feest. Een week later 
vierden we feest tijdens onze startzondag! Ontmoeting en gezelligheid 
stonden centraal. Je voelde de enthousiasme bij iedereen. 

OnlineSAMENKOMSTEN

De paas livestream in 2021 haalde meer 

dan 40.000 streams.!
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1262 kinderen vonden een spo
nsor!

KENIA
Zondag 28 november 2021 stonden onze diensten in het teken van ons 
project Mozaiek Kenia. Wat is er in de afgelopen twee jaar al veel verbin-
ding gelegd tussen hier en daar!

Er werden al 1050 kinderen in Marsabit gesponsord door Mozaiekers. Ook 
zijn er 23 watertanks gebouwd, en is er noodhulp en algemene hulp bij de 
projecten gegeven, zoals het Moeder- en Kind project en het solar project 
van WAY. Al die verbindingen zijn tot grote zegen geweest. Misschien wel 
éxtra in het afgelopen jaar, waarin Covid19 voor veel Kenianen nog veel 
moeilijker was dan voor de meesten van ons. 

Tijdens de diensten van november hebben nog eens 212 kinderen een 
Mozaiek sponsor gevonden. 

Het totaal in 2021 staat op 1262 sponsorkindjes. 

Ook in het jaar 2021 stortte we als Mozaiek gemeente onze vaste bijdrage 
van €15.000 naar ons project in Marsabit (Kenia). Ook dit bedrag is ge-
boekt op de financiën van Mozaiek0318. 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2021

FINANCIEEL
BATEN 

Collectes en (vaste) bijdragen 
Overige inkomsten 

TOTAAL BATEN

Afschrijving materiële vaste activa 
Personeelskosten  
Huisvestingskosten 
Algemene kosten 
Kosten activiteiten
Kids 
Youth 
Worship & events 
Welcome
Grow 
Kenia 

TOTAAL LASTEN

Resultaten voor financiële 
baten en lasten

Financiële baten en lasten

RESULTAAT BOEKJAAR

2021 

456.128.-
-

456.128.-

45.009.-
231.402.-
50.241.-
28.161.-

413.-
1.292.-
7.129.-
8.616.-
6.567.-
15.571.-

394.401.-

61.727.-

(612)

61.115.-

2020 

345.639.-
9000.-

354.639.-

45.009.-
167.571.-
51.234.-
13.503.-

672.-
620.-
8.509.-
11.262.-
10.839.-
23.000.-

332.219.-

22.420.-

(979)

21.441.-
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BALANS PER 31-12-2021

FINANCIEEL
Activa

Materiele vaste activa
Liquide middelen
Overige vorderingen

Passiva
Eigen vermogen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

31-12-2021 

117.724.-
120.894.-
6.528.-

245.146

212.581.-
0
32.565.-

245.146.-

31-12-2020 

164.182.-
61.035.-
310.-

225.527.-

151.466.-
50.000.-
24.061.-

225.527.-
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BEGROTING 2022

BATEN 
Collectes en (vaste) bijdragen

Kosten
Afschrijvingskosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Kenia
Kids
WAY
Worship & Events
Welcome
Grow
Care & Serve 

TOTAAL 

Resultaat

487.238

45.007.-
224.207.-
113.110.-
32.030.-
14.632.-
2.115.-
5.175.-
23.208.-
55.031.-
13.230.-
4.500.-

532.245.-

(45.007)
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MOZAIEK NL
Inmiddels is Mozaiek niet alleen zichtbaar op de Veluwe maar door het 
hele land. In 2021 groeide we met 7 gemeentes en we blijven stijgen. 
Inmiddels zijn veel gemeenten gestart met diensten. 
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Eerste dienst op zondag 12 september 2021

Eerste dienst op zondag 13 februari 2022

Eerste dienst op zondag 6 maart 2022

Eerste dienst op zondag 20 maart 2022

Eerste dienst op zondag 24 april 2022

Eerste dienst op zondag 1 mei 2022

Komen veel bij elkaar om samen de livestream 
te bekijken van Mozaiek0318. 


